knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Kaifu-Bad
Mascha Iris Rotermund
Zinnober
Speisekammer
Bloom
Blackline
Brüdigams
moki's goodies
Eppendorfer Grill-Station
LIV
Burg's Tee und Kaffeeladen
Kuestensilber
dito café & eis
Cucinaria
La Quesadilla
Hello Love
VONHAASE
ONO
Little Amsterdam
Botanic District
Das 7. Zimmer
Harm Jopp Jerseys
YOMARO
Kunstgenuss
Schokovida
Isemarkt
Conrad Hasselbach
Hauptkirche St. Nikolai
SUPPER CLUB
Leinpfad
Alsterpark
Milchstraße
Elbgold
Chapeau!
Dulf's Burger
Bistro L'EMIR
Zwölf
Kailua Poké Monkey Beach

ROUTE
eimsbüttel, eppendorf,
harvestehude & winterhude
OVER DE ROUTE

Deze wandeling leidt je door de minder toeristische wijken van Hamburg. Erg leuk voor als je
de stad wat beter wilt leren kennen! Onderweg kom je langs exclusieve winkels en chique
19e-eeuwse huizen. Op dinsdag en vrijdag kun je bovendien over de Isemarkt in Eppendorf
lopen. Het laatste stuk langs de Alster is vooral in de middagzon erg mooi. De route is vrij lang
om te lopen, je kunt hem ook fietsen.

DE WIJKEN

Deze woonwijken net buiten het centrum zijn minder bekend bij toeristen, maar zeker niet
minder leuk. Het zijn de rijkere buurten van de stad, waar de winkels nét wat exclusiever en
de restaurants nét iets stijlvoller zijn. Het straatbeeld wordt gedomineerd door prachtige oude
panden.
Eimsbüttel is Hamburgs dichtstbevolkte wijk. Er wonen jonge, hoogopgeleide gezinnen en de
huren zijn nog redelijk betaalbaar. Het pad langs het met bomen omzoomde Isebekkanal is
een populaire hardlooproute en daar ligt ook het zwembad Kaifu-Bad. De drukke Osterstraße
is de hoofdwinkelstraat, maar de mooiste winkelstraat is de Eppendorfer Weg, die helemaal
doorloopt tot Eppendorf.
De wijk Eppendorf is chiquer dan Eimsbüttel. De woningen zijn groter en de huren
bijna onbetaalbaar. De populariteit van de wijk stijgt, waardoor alles nog exclusiever wordt. De
sfeer in de cafés en restaurants is echter heel ontspannen en gemütlich. Winkelen kun je in
de Lehmweg, de Hegestraße, de Eppendorfer Landstraße en op de Isemarkt.
Langs de Alster ligt Harvestehude, waar je miljonairsvilla’s en ambassades ziet. Hier wonen
de rijksten en hebben reclamebureaus en antiekhandelaren zich gevestigd. Het elitewijkje
Pöseldorf, met een dorpse sfeer, begint bij de prachtige Milchstraße.
Aan de andere kant van de Alster, onder Stadtpark, ligt de wijk Winterhude. Vooral het
zuidelijke deel is erg populair omdat het direct aan de Alsteroever ligt. De woningprijzen zijn
hier inmiddels ook hoog geworden. Je ziet hier veel yuppen flaneren over de Mühlenkamp en
de Gertigstraße, waar je volop unieke winkels, restaurants en barretjes vindt.

WEINIG TIJD

Alsterpark + Leinpfad + Milchstraße + Lehmweg om te shoppen + Isemarkt

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 13.30 km)
Vanaf U-Bahnstation Christuskirche ga je links de Weidenstieg in, met rechts het Kaifu-Bad 1
. Verderop kun je winkelen 2

3 en lekker ontbijten 4 . Bij de kruising 5 ga je even links de

Eppendorfer Weg in 6 en loop daarna de andere kant op. Bij de kruising met de Osterstraße
ga je rechtdoor om voor ’s avonds te reserveren 7 . Loop terug en ga linksaf de
Osterstraße in. Ga na de brug linksaf, het parkje aan de Kaiser-Friedrich-Ufer in. Sla linksaf, de
fietsers- en voetgangersbrug over, en ga rechts de Bismarckstraße in. Loop daarna links de
Gneisenaustraße in. Bij de Eppendorfer Weg 8 sla je rechtsaf voor een Duitse snack 9 en
leuke winkels 10 11 12 . Loop rechts door de Falkenried voor een ijsje 13 , neem de eerste
zijstraat rechts, de Straßenbahnring. Loop de ring helemaal rond 14 tot je weer uitkomt op de
Falkenried. Loop naar links en dan het derde straatje rechts 15 . Ga links en daarna rechts,
weer de Eppendorfer Weg op 16 . Loop rechts de Lehmweg in 17 , nog even rechtdoor voor
goddelijke sushi 18 en ga dan terug 19 , de Hegestraße in 20 21 22 . Ga links 23 , bij de
kruising rechts en weer rechts door de Hegestieg voor mooie ansichtkaarten voor het
thuisfront 24 . Ga de hoek om voor chocolade 25 en dan linksaf de Eppendorfer Baum op.
Onder het spoorviaduct staat op dinsdag en vrijdag een markt 26 . Op de rotonde 27 sla je de
Harvestehuder Weg in 28 . Loop links door de deftige Abteistraße en ga aan het einde links de
Heilwigstraße in als je zin hebt in een activiteit op het water 29 . Als je dit overslaat, ga je voor
het park rechts de Streekbrücke over en meteen daarna rechts het Leinpfad 30 op. Je komt
uit bij de Krugkoppelbrücke van waar je een prachtig uitzicht hebt. Steek de brug over en loop
verder langs de Alster 31 . Ga rechts de historische Milchstraße in 32 . Loop via het mooie
park terug naar de Krugkoppelbrücke en rechtdoor over de Fernsichtbrücke, de Gellerstraße
en Poelchaukamp door. Ga op de hippe Mühlenkamp linksaf voor een koffietje 33 en het
water over voor een cocktail 34 . Loop terug om de speelplaats en buig linksaf de
Semperstraße in. Neem verderop rechts de Geibelstraße, loop tot aan de Gertigstraße voor
een hamburger 35 of ga hier rechts voor een Libanees diner 36 37 . Sla op de Mühlenkamp
linksaf om je dag af te sluiten met zonsondergang aan een zijtak van de Alster 38 .
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1 KAIFU-BAD - LEUK OM TE DOEN

6 BLACKLINE - ETEN & DRINKEN

Het Kaifu-Bad (afkorting van Kaiser-Friedrich-Ufer), met zijn houten tribune en 10 meter hoge
springplank, was in 1936 Hamburgs eerste buitenzwembad met verwarmd water. Inmiddels
is het bad uitgebreid met de Kaifu-Lodge (met onder andere een fitnessclub en
een saunalandschap) en een kleiner buitenbad dat het hele jaar door geopend is. Naast het
bad is er een grote ligweide waar je in de zomer heerlijk kunt relaxen.
hohe weide 15, www.baederland.de, +49(0)40-188890, ma-vr 9.00-0.00, za-zo 9.00-23.00,
entree € 6,60, u-bahn christuskirche
2 MASCHA IRIS ROTERMUND - SHOPPEN

Bij Mascha Iris Rotermund is alles wat ze verkoopt gebreid, maar oubollig is het zeker niet.
Haar bloemige patronen zijn erg modern en stijlvol. De collecties bestaan uit mooie
handgemaakte truien, shawls en mutsen. Naast je wintergarderobe vind je er ook genoeg
andere leuke items, zoals elastiekjes, knuffels en babyspulletjes. Is je aankoop een cadeautje?
Geef dat even aan, ze pakken het graag voor je in.
weidenstieg 16, www.rotermund.design, +49(0)40-39893000, di-vr 11.00-15.00, za
11.00-16.00, u-bahn christuskirche
3 ZINNOBER - SHOPPEN

Op zoek naar oud zilverbestek, een mooi schilderij of een nachtkastje? Grote kans dat je het
bij Zinnober vindt. Je kunt hier snuffelen tussen antiek en tweedehands woonspulletjes, die
zichtbaar met liefde voor detail zijn geselecteerd.
weidenstieg 16, +49(0)40-4918485, ma 14.00-17.30, di-vr 11.00-18.00, za 11.00-15.00, u-bahn
christuskirche

De koffie die je bij Blackline krijgt is gemaakt met bonen van koffiebranders uit en rondom
Hamburg. Toch is het stijlvolle koffietentje geen plek voor coffee nerds – het motto van
Blackline is We do coffee not science. Ze maken gewoon heel goede koffie en dat ruik, zie en
proef je. Om heerlijk van te genieten in de ochtendzon, tussen de buurtbewoners.
eppendorfer weg 67, www.blacklinecoffee.de, ma-vr 9.00-16.00, za 10.00-16.00, koffie €
2,75, u-bahn christuskirche
7 BRüDIGAMS - ETEN & DRINKEN

Het interieur van Brüdigams is een ratjetoe aan stijlen, met meubels en accessoires die
eigenaar en kok Frank Brüdigam tijdens zijn vele reizen heeft verzameld. De menukaart heeft
een internationaal karakter met een Duitse basis. Frank kookte ooit in het Londense
Kensington Park Hotel voor Lady Di, maar met net zo veel passie schotelt hij zijn gasten in
Eimsbüttel zijn zorgvuldig samengestelde gerechten voor. Ook de lunch is hier een aanrader.
eppendorfer weg 98, www.bruedigams.de, +49(0)40-57012999, do-za vanaf 17.30, zo vanaf
17.00, driegangenmenu € 34,50, u-bahn osterstraße, christuskirche
8 MOKI'S GOODIES - ETEN & DRINKEN

Bij moki's goodies serveren ze elke dag als ontbijt of brunch verse lekkernijen en
smoothies die een mix zijn van soulfood en superfoods. Tot 14 uur kun je er terecht voor een
heerlijke açai smoothie bowl, avocadobrood of andere gezonde happen.
eppendorfer weg 171, www.mokis-goodies.de, +49(0)40-84890833, ma & do-vr 10.00-14.00,
za-zo 10.00-16.00, ontbijt € 8,50, u-bahn hoheluftbrücke

4 SPEISEKAMMER - ETEN & DRINKEN

De ontbijtjes van Speisekammer zijn verfijnd en met liefde samengesteld. Precies zoals je
9 EPPENDORFER GRILL-STATION - ETEN & DRINKEN

zou verwachten als je het stijlvolle café met zijn terras op houten vlonders ziet. Verder staan
er zelfgemaakte scones, taart en brioches op de kaart en is er elke dag een wisselend
lunchgerecht.

Het Eppendorfer Grill-Station is het decor voor de populaire improvisatieshow Dittsche: Das

weidenstieg 5a, www.hamburg-speisekammer.de, +49(0)40-40188124, ma & wo-za

dag in zijn badjas bier drinken en verveelt hij de eigenaar met zijn belachelijke theorieën.

9.00-18.00, zo 10.00-18.00, ontbijt € 12,50, lunch € 9, u-bahn christuskirche

Sindsdien heeft de snackbar een cultstatus, fans staan soms zelfs in badjas voor de deur. Elke

5 BLOOM - SHOPPEN

Bloom maakt hebberig. Het begint al bij de etalages die een perfect visitekaartje vormen en
werken als een magneet. Deze boetiek met kleding, schoenen en accessoires voor vrouwen

wirklich wahre Leben van de Duitse tv-zender WDR. Hierin komt de werkloze Olli Dittrich elke

dag is er een wisselend lunchgerecht, klassiek zijn de curryworst en gegrilde kip. Alles
kakelvers want, zo zegt de eigenaar, zonder kwaliteit geen cult!
eppendorfer weg 172, www.eppendorfer-grillstation.de, +49(0)40-42326809, ma-vr
11.00-21.00, za-zo 12.00-20.00, € 6, u-bahn hoheluftbrücke

is een feestje om te bezoeken. Bloom verkoopt veel Europese merken met een speciaal
tintje, zoals Sessun en Baum und Pferdgarten.
eppendorfer weg 56, www.bloom-hamburg.de, +49(0)40-43179984, ma-vr 11.00-19.00, za
11.00-16.00, u-bahn christuskirche
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
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vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

LOCAL

NAME

EVA RIKKERS

Voor Eva heeft Hamburg het allemaal. Je vindt haar in het
park Planten un Blomen met een goed boek, in de zomer
met een kano op de Alster of struinend door het hippe
Schanze en het Karolinenviertel. Altijd op zoek naar de beste
eettentjes en winkeltjes. Ze start haar dag het liefst bij Café
Johanna, om daarna een wandeling langs de Elbe te maken
en te kijken naar de schepen in de haven. De dag afsluiten
met een vers visje of een currywurst hoort er absoluut bij!
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